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PRILOGA IX 

Posebne zaveze in zahteve, 

ki jih je Romunija prevzela oziroma sprejela 

ob zaključku pogajanj o pristopu 14. decembra 2004 

(iz 39. člena Protokola) 

 

I. V zvezi z drugim odstavkom 39. člena 

(1) Takojšnje izvajanje schengenskega akcijskega načrta, spremenjenega v skladu s pravnim 

redom EU in dogovorjenimi roki ter objavljenega v M.Of.,str.I, št.129 bis/10.II.2005. 
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(2) Znatna okrepitev prizadevanj za posodobitev opreme in infrastrukture na zeleni in modri meji 

ter na mejnih prehodih, s čimer se zagotovi visoka raven kontrole in nadzora na prihodnjih 

zunanjih mejah Unije, in nadaljnji razvoj zmogljivosti operativne analize tveganj. Ustrezna 

prizadevanja in izboljšanja morajo biti povzeta v enem samem večletnem investicijskem 

načrtu, ki ga je treba predložiti do najpozneje marca 2005 in na podlagi katerega lahko Unija 

vsako leto do sprejetja odločitve v zvezi z Romunijo iz drugega odstavka 4. člena tega 

protokola ocenjuje napredek. Poleg tega mora Romunija čim prej uresničiti svoj načrt o 

zaposlitvi 4 438 obmejnih policistov in uradnikov ter zlasti zagotoviti, da bo kadrovska 

zasedba na meji z Ukrajino in Moldovo ter na obali Črnega morja že ob pristopu čim bližje 

100 %. Romunija mora prav tako izvesti vse potrebne ukrepe za učinkovit boj proti 

nezakonitemu priseljevanju, vključno z okrepljenim sodelovanjem s tretjimi državami. 
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(3) Priprava in izvajanje posodobljenega in celovitega akcijskega načrta in strategije za reformo 

sodstva, ki vključujeta bistvene ukrepe za izvajanje zakonov o ureditvi sodstva, položaju 

sodnikov in vrhovnem sodniškem svetu, ki so začeli veljati 30. septembra 2004. Oba 

posodobljena dokumenta je treba Uniji predložiti do najpozneje marca 2005; za izvajanje 

akcijskega načrta morajo biti zagotovljena ustrezna finančna sredstva in kadri; izvajati se 

mora začeti nemudoma in v skladu z določenim časovnim razporedom. Romunija mora do 

marca 2005 tudi dokazati, da je nov sistem za naključno dodeljevanje zadev v celoti dejaven. 

(4) Bistveno strožje delovanje v boju proti korupciji, zlasti proti korupciji na visoki ravni, pri 

čemer se zagotovi strogo izvajanje protikorupcijske zakonodaje in dejanska neodvisnost 

Urada državnega tožilstva za boj proti korupciji (NAPO) ter od novembra 2005 dalje enkrat 

letno predloži prepričljivo poročilo o dejavnostih NAPO v boju proti korupciji na visoki 

ravni. NAPO mora imeti na voljo kadrovska in finančna sredstva ter sredstva za usposabljanje 

in opremo, potrebno za opravljanje njegove osnovne naloge. 
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(5) Izvajanje neodvisnega ocenjevanja rezultatov in posledic sedanje državne strategije za boj 

proti korupciji; upoštevanje zaključkov in priporočil te ocene v novi večletni strategiji za boj 

proti korupciji, ki mora biti sestavljena iz enega samega obsežnega dokumenta in pripravljena 

do najpozneje marca 2005, spremljati pa jo mora akcijski načrt z jasno opredeljenimi merili in 

rezultati, ki jih je treba doseči, ter ustreznimi proračunskimi določbami; izvajanje strategije in 

akcijskega načrta mora nadzirati obstoječi organ, ki je jasno opredeljen in neodvisen; v 

strategijo mora biti vključena zaveza o spremembi dolgotrajnega kazenskega postopka do 

konca 2005, da se zagotovi hitro in pregledno obravnavanje korupcijskih zadev in predvidijo 

ustrezne sankcije z odvračilnim učinkom; nenazadnje morajo biti v strategiji vsebovani 

ukrepi, da se do konca 2005 znatno zniža število organov, pooblaščenih za preprečevanje ali 

preiskovanje korupcije, s čimer se prepreči prekrivanje pristojnosti. 

(6) Zagotovitev jasnega pravnega okvira do marca 2005 za naloge žandarmerije in policije ter za 

sodelovanje med njima, vključno na področju izvedbenih predpisov, ter priprava in izvajanje 

jasnega kadrovskega načrta do srede 2005 za obe instituciji, ki naj bi omogočil, da se do 

pristopa doseže bistveni napredek pri zapolnitvi 7 000 prostih delovnih mest v policiji in 

18 000 prostih delovnih mest v žandarmeriji. 
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(7) Priprava in izvajanje usklajene večletne strategije za boj proti kriminalu, vključno s 

konkretnimi ukrepi, ki bi omilili sloves Romunije kot države izvora, tranzita in destinacije 

žrtev trgovine z ljudmi, in – od marca 2005 dalje vsakoletno – predložitev zanesljivih statistik 

o načinu reševanja pojava kriminala. 

II. V zvezi s tretjim odstavkom 39. člena 

(8) Zagotovilo, da Svet za konkurenco učinkovito nadzoruje vsako morebitno državno pomoč, 

tudi v zvezi z državno pomočjo, ki se nanaša na odložitev plačila davčnih ali socialnih 

obveznosti v državni proračun ali odložitev obveznosti glede dobave energije. 

(9) Takojšnja okrepitev izvajanja zakonov s področja državne pomoči in zagotovitev 

zadovoljivega izvajanja zakonov s področja protimonopolnega prava in državnih pomoči. 
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(10) Predložitev Komisiji do srede decembra 2004 spremenjenega načrta za prestrukturiranje 

jeklarstva (vključno z Državnim programom za prestrukturiranje in posamičnimi poslovnimi 

načrti), usklajenega z zahtevami iz Protokola 2 o izdelkih ESPJ k Evropskemu sporazumu o 

pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter 

Romunijo na drugi strani 1 in pogoji iz B. oddelka, 4. poglavja, Priloge VII k temu protokolu.  

Polno spoštovanje zaveze, da se jeklarnam, ki so v obdobju od 1. januarja 2005 do 

31. decembra 2008 zajete v Državni strategiji za prestrukturiranje, ne dodeli ali izplača 

nobena državna pomoč, in polno spoštovanje obveznosti upoštevanja zneskov državnih 

pomoči in pogojev v zvezi z zmanjšanjem zmogljivosti, ki bodo določeni v okviru Protokola 2 

o izdelkih ESPJ k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in 

njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani. 

(11) Nadaljnje zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev ter zadovoljivo in ustrezno usposobljenih 

kadrov za Svet za konkurenco. 

 

    

 

 

                                                 
1  UL L 357, 31.12.1994, str. 2, Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 

št. 2/2003 Pridružitvenega sveta EU-Romunija z dne 25.9.2003 (še ni objavljen v Uradnem 
listu). 


